
Akademiker
Avslutning

Avslutning - 
arabiska koreanska

افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... 이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... ...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이
있었습니다.

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... 요약하면, ...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... 요약하면, ...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة
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نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... 대체로, ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... 대체로, ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... 우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... 위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... 그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... 이 모든것은 ...을 알려줍니다.

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... ...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... 모든 것을 고려하여, ...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا
ومجاالت بحثنا ألجل مشاريع بحثية

مستقبلية...

우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의
연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는
것 입니다.

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي
عرضناها ليست فريدة...

아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀
새로운 것들이 아닙니다.

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا
تقوم على ثالثة مجاالت...

하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할
것으로 보입니다.

تستخدَم لتأكيد االستنتاجات الرئيسية لألطرووحة
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تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم
عملية...

이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할
것입니다.

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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